
 

 

Yksityisen hammashoidon toimenpidemäärät ja -hinnat koronakeväänä 

Hammaslääkäriliiton hintaseurannassa on vuosittain seurattu yksityisen hammashoidon 
toimenpidekohtaisten hintojen muutosta 15 toimenpiteen ja niistä muodostetun indeksin (huhtikuu 
2010=100) avulla. Tiedot on saatu Kelasta kaksi kertaa vuodessa (huhtikuun ja lokakuun tiedot). 
(https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton-toiminta/tutkimukset-ja-
tilastot/tilastot/yksityishammashoidon-keskimaaraiset-hinnat) 

Tällä hetkellä hintaseurannan tulevaisuus on kuitenkin auki. Kelassa tehtiin vuodenvaihteessa 
järjestelmäuudistus, eikä tietoja saa enää poimittua entiseen tapaan. Jatkossa toimenpiteistä saa 
”perusajolla” lukumäärätiedon lisäksi keskihinnan (keskiarvo), mutta ei hajontaa kuvaavia tunnuslukuja 
(esim. ala- ja yläkvartiili). Lisäksi kahden seurannassa mukana olleen kuvantamistoimenpiteen, EB1AA 
(Hammasröntgen) ja EB1HA (Hampaiston ja leuan panoraama), tietoja ei saa enää mukaan poimintaan. On 
mahdollista, että jatkossa Hammaslääkäriliitto ostaa vastaavat tiedot erillisinä tietopyyntöinä.  

Koronavuonna 2020 on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista tarkastella yksityisen hammashoidon tietoja 
hieman totutusta poikkeavasta näkökulmasta. Perinteisesti Hammaslääkäriliiton fokus on ollut hintojen 
muutoksessa, mutta nyt vähintään yhtä kiinnostavaa ovat lukumäärissä tapahtuneet muutokset.  

Saimme Kelasta vertailukohdaksi uuden poiminnan mukaiset lokakuun 2019 tiedot, joiden poikkeamat 
aiemmin saamiimme lokakuun tietoihin ovat onneksi vähäisiä. Tämän lisäksi saimme huhtikuun ja 
toukokuun tiedot. 

Yksityisen hammashoidon kysyntä romahti 

Koronakriisi alkoi maaliskuun alkupuolella. Hammaslääkäriliiton päätoimisille yksityishammaslääkäreille 
tekemän kyselyn perusteella käyntimäärien aallonpohja saavutettiin huhtikuun alkupuolella. Suurin osa 
yksityisvastaanotoissa oli tuolloin keskeyttänyt tai rajoittanut kiireettömien hoitojen antamista. 
Huomattava osa yksityishammaslääkäreistä ei tehnyt töitä lainkaan. 
(https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/nain-koronatilanne-vaikuttaa-yksityishammaslaakareihin)  

Arvioimme, että kysyntä olisi ollut aallonpohjassa peräti 70 % normaalia kysyntää pienempää. 
(https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/hammaslaakarikayntien-aallonpohja-nakyvissa) Viestit 
kentältä kertoivat, että jonkinlainen käyntimäärien elpyminen alkoi jo huhtikuun loppupuolella, vaikka 
tilanne ei missään tapauksessa ollut normalisoitunut vielä toukokuun lopulla. Tätä kirjoittaessa kesäkuun 
lopussa yksityisen hammashoidon kysyntä vaikuttaa palautuneen jo lähes ennalleen. 
(https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/koronaexit-kaynnissa-yksityissektorilla-elpymista) 

Kelalta saadut tiedot kevään toimenpiteiden lukumääristä mahdollistavat kysynnän muutosten arvioimisen 
kysyttyjen toimenpiteiden valossa. Vaikka Kelan tilastot ovat kovaa faktaa, nopeiden koronakäänteiden 
päättelemiseen nekään eivät ole täydellisiä, koska huomattava osa käynneistä näkyy vastaa seuraavien 
kuukausien maksutilastoissa. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuun korvattavista toimenpiteistä vain 
kolmasosa oli korvattu tammikuussa. Helmikuussa niistä oli korvattu puolet, joten tammikuun hännästä yli 
15 % ulottuu myös ”korona-maaliskuuhun”, ehkä pidemmällekin. Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren 
ja tutkimusprofessori Hennamari Mikkola käsittelivät aihetta blogissaan Kelan sivuilla 21.4. 
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5283 
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Taulukkoon 1. on koottu toimenpidekohtaiset lukumäärätiedot koko maan osalta. Tulosten tulkinnassa on 
tärkeä huomioida, että normaalistikin huhtikuussa on vähemmän käyntejä kuin lokakuussa. 
Hintaseurannan perusteella vuosina 2019 ja 2018 yleisimpiä toimenpiteitä SAA02 ja SFA20 tehtiin 
molempina vuosina noin 10 % vähemmän huhtikuussa kuin lokakuussa (tarkalleen ottaen siis näiden 
kuukausien maksutilastoissa).  

Taulukko 1. Yksityisen hammashoidon kysynnän muutoksia eräiden toimenpiteiden osalta, koko Suomi. 

toimenpide 2019-10 
toimenpiteiden 

lukumäärä 

2020-04 
toimenpiteiden 

lukumäärä 

muutos 
lokakuu → 
huhtikuu 

2020-05 
toimenpiteiden 

lukumäärä 

muutos 
lokakuu → 
toukokuu 

SAA02 Suun perustutkimus 53 535 27 206 -49,2 % 22 678 -57,6 % 
SCA01 Ehkäisevä suun 

terveydenhoito, suppea 
4 274 2 455 -42,6 % 1 978 -53,7 % 

SDA02 Parodontologinen hoito, 
suppea 

13 878 7 175 -48,3 % 6 145 -55,7 % 

SDA03 Parodontologinen hoito 14 922 8 087 -45,8 % 6 904 -53,7 % 
SFA10 Yhden pinnan täyte 37 178 22 937 -38,3 % 20 357 -45,2 % 

SFA20 Kahden pinnan täyte 42 991 29 263 -31,9 % 26 901 -37,4 % 
SFA40 Hammasterä tai -kruunu 7 565 5 390 -28,8 % 5 259 -30,5 % 
SGA03 Hampaan juurikanavien 

avaus ja laajennus, vaativa 
1 685 1 450 -13,9 % 1 347 -20,1 % 

SGB10 Hampaan juurentäyttö, 
1-juurikanavainen hammas 

1 963 1 514 -22,9 % 1 432 -27,1 % 

SHB00 Purentakiskon valmistus 
ja suuhun sovitus 

880 633 -28,1 % 507 -42,4 % 

EBA00 Hampaan poisto 7 908 5 417 -31,5 % 5 328 -32,6 % 
EBA10 Hampaan poistoleikkaus 817 636 -22,2 % 584 -28,5 % 

WX110 Infiltraatiopuudutus 27 981 20 121 -28,1 % 18 082 -35,4 % 
Toimenpiteet yhteensä 215 577 132 284 -38,6 % 117 502 -45,5 % 

 

Toimenpiteiden vähenemä on ollut suurinta suun perustutkimuksessa ja ennaltaehkäisevissä 
toimenpiteissä. Tulos antaa viitteitä siitä, että monilla yksityisvastaanotoilla ei ole aloitettu uusia 
hoitojaksoja, mutta jo aloitetut hoidot on pyritty saattamaan loppuun. Kysynnän vähenemä on suurempi 
verrattaessa viime lokakuun tietoja toukokuuhun kuin huhtikuuhun (-45,5 % vs. 38,6 %). Ero johtunee siitä, 
että huhtikuun tiedoissa on käyntidataa ajalta ennen koronakriisiä, ja vastaavasti toukokuun tiedoissa 
saattaa noin puolet olla huhtikuun – luultavasti tähän asti synkimmän kuukauden – käyntejä. Kelan 
selvitykset, joissa ovat mukana kaikki korvattavat toimenpiteet, osoittavat samansuuruista vähenemistä 
kuin mitä havaitaan tarkasteltavien 13 toimenpiteen otoksessa. 
(https://twitter.com/JenniBlomgren/status/1271052352678658048) 

Miten toimipiteiden keskihinnat, eli perityt maksut ennen Kela-korvausvähennystä, ovat muuttuneet? 
Lukuja voi tulkita vain suuntaa antavasti, sillä emme tiedä onko kiireetöntä hoitoa jatkaneiden ja sen 
keskeyttäneiden vastaanottojen palvelujen hinnoitteluprofiilit toisistaan poikkeavia ja toisaalta onko 
palvelujen kysyntäshokeissa ollut eroja vastaanottotyyppien välillä. 
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Taulukko 2. Yksityisen hammashoidon keskihintojen (keskiarvo) muutoksia eräiden toimenpiteiden osalta, 
koko Suomi. 

toimenpide 2019-10 
peritty maksu, € 

2020-04 
peritty maksu, € 

muutos 
lokakuu → 
huhtikuu 

2020-05 
peritty maksu, € 

muutos 
lokakuu → 
toukokuu 

SAA02 Suun perustutkimus 65,78 66,14 0,5 % 65,57 -0,3 % 
SCA01 Ehkäisevä suun 
terveydenhoito, suppea 

35,79 37,49 4,7 % 36,01 0,6 % 

SDA02 Parodontologinen hoito, 
suppea 

70,29 68,02 -3,2 % 68,33 -2,8 % 

SDA03 Parodontologinen hoito 105,53 104,22 -1,2 % 103,38 -2,0 % 
SFA10 Yhden pinnan täyte 76,40 75,76 -0,8 % 76,43 0,0 % 
SFA20 Kahden pinnan täyte 128,28 127,59 -0,5 % 126,84 -1,1 % 
SFA40 Hammasterä tai -kruunu 171,62 171,88 0,1 % 167,16 -2,6 % 
SGA03 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, vaativa 

126,96 127,97 0,8 % 125,45 -1,2 % 

SGB10 Hampaan juurentäyttö, 
1-juurikanavainen hammas 

86,30 86,32 0,0 % 87,71 1,6 % 

SHB00 Purentakiskon valmistus 
ja suuhun sovitus 

261,64 262,46 0,3 % 264,06 0,9 % 

EBA00 Hampaan poisto 88,73 89,50 0,9 % 88,46 -0,3 % 
EBA10 Hampaan poistoleikkaus 290,74 283,62 -2,4 % 280,08 -3,7 % 
WX110 Infiltraatiopuudutus 23,60 24,36 3,2 % 24,10 2,1 % 
Hinnan muutos keskimäärin 
(painottamaton) 

  0,2 %  -0,7 % 

 

Tulokset antavat viitteitä siitä, että ennen koronakriisiä hinnat olivat lievässä nousussa, mutta kysynnän 
vähetessä niitä ennemmin tarkistettiin vähän alaspäin (kysynnän hintajousto). Tilastoihin liittyvä 
rakenteellinen selitys puolestaan olisi, että käyntien väheneminen näkyi ensiksi hintatasoltaan 
edullisemmilla vastaanotoilla ja seuraavassa vaiheessa vielä voimakkaammin kalliimmilla vastaanotoilla. 
Yksittäisten toimenpiteiden tasolla näkyy myös eroja, joihin on kuitenkin vaikea saada tulkinnallista otetta. 

Yhteenvetona koronakevään käyntimäärien ja hintojen muutoksista voi todeta, että yksityisen 
hammashoidon kysyntä romahti maaliskuussa 2020 ja painui aallonpohjaan huhtikuussa. Hintojen osalta ei 
havaita suuria muutoksia. On kuitenkin oletettavaa, että hinnat olisivat normaalioloissa nousseet 
ennemmin 0,7 prosenttiyksikköä kuin laskeneet sen, mitä nyt näyttää tapahtuneen. 

Jaakko Koivumäki, erikoistutkija 
Hammaslääkäriliitto 

 


